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Op 8 september 2007 is de Open Monumentendag / Open Kerkdag.
Een uitgestippelde fietsroute voert langs een groot aantal monumenten 
in alle kernen van de gemeente Bernheze.

Het  thema  van  Open  Monumentendag in  Bernheze  sluit  aan  bij  het 
landelijke  thema  “Moderne  monumenten”.  Het  gaat  hierbij  om 
monumenten uit de twintigste eeuw ( 1900-1965).
Deze periode kenmerkt zich door bouwstijlen als Jugendstil, Amsterdamse School, 
Delftse School en Bossche School.

Het kerkgebouw van Vorstenbosch dateert uit 1934. De kerk is ontworpen door 
architect H. van Leur. De architectuur is in de trant van de Benedictijner monnik Dom 
Paul  Bellot.  De  kerk  heeft  een  breed  middenschip  met  smalle  zijbeuken.  Het 
middenschip geeft onbelemmerd zicht op het altaar. Kleurige tegeldecoraties bevin-
den zich op muren- en vloerelementen in Art Deco stijl.

Het kerkgebouw in Nistelrode is een z.g. Waterstaatskerk uit 1842. Architect is de 
heer Rijsenborch, een architect van Rijkswaterstaat. In de jaren zeventig van de 
vorige eeuw is de kerk aan de binnenkant geheel gerestaureerd naar een ontwerp 
van Jan de Jong, een architect van de Bossche School.

Uw speciale  aandacht  wordt  gevraagd voor de onlangs geheel  gerestaureerde 
Kruisweg. De kruiswegstaties in de kerk van Nistelrode zijn rond 1840 geschilderd 
door Lois Hendrickx uit Antwerpen. Het is een kopie van de kruisweg, welke hangt in 
de kathedraal  van Antwerpen.  De restauratie  is  uitgevoerd door  Hans de Waal 
Restauraties uit Lith.



Beide kerkgebouwen zijn  zaterdag 8 september 2007 open van 10.00 tot 16.00 
uur. Daarna beginnen de diensten.
U wordt  van harte uitgenodigd om te komen kijken naar twee van onze mooie 
Rijksmonumenten in de gemeente Bernheze



zaterdag 8 september  
16.00 uur:EUCHARISTIEVIERING OPEN KERKWEEKEND

Lennard v.Eenbergen en overl.fam.v.Eenbergen-v.d.Velden en fam. v.Hout-
v.d.Velden en ouders v.d.Wetering-v.Nuland en Martinus v.Delst en Johanna 
v.d.Rakt en mg Egbertus Verkuijlen

19.00 uur: GEBEDSVIERING “Jezus volgen is geen vrijblijvende keuze”
met zang van het dameskoor
Hendrikus v.Dijk (zijn verj)  en ouders Bekkers-v.d.Heuvel, zonen Wim en 
André en Esmee Bekkers (jgt moeder)  en mg Jaske Geurden en Dina 
Geurden-Klaassen en Johanna Lange-Raymakers en 8ste jgt Jas Ruijs en   
Bert v.d.Middegaal (verj)  en overl.ouders v.d.Bogaart-v.d.Aa, zoon Bert en 
echtgenote 

zondag 9 september  OPEN KERKWEEKEND
09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING 

Jo v.Zeeland, Mariëlle en Christien en Albertus en Cornelia Kling-Derks en 
fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers

16.00 uur: “Poolse” mis

maandag 10 september
19.00 uur:EUCHARISTIEVIERING

6e jgt Wim Verwijst, ouders Verstegen-v.d.Laar en tot bijzondere intentie en   
ouders v.d.Burgt-v.d.Velden en overl.kinderen

woensdag 12 september  
19.00 uur:EUCHARISTIERING 

Harry Schepers (verj) en alle familieleden van Schepers en v. Zutphen en   
Gerard v.d.Wielen (verj

donderdag 13 september  
10.30 uur:GEBEDSVIERING op de Stekkerhoek

Frans de Laat en zonen Mari en Ad

zaterdag 15 september   FEEST H. LAMBERTUS
16.00 uur:EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor

Grard en Cor v.d.Ven (nms fam.v.d.Heijden en fam.v.Kessel)  en Aloysius 
Renjaan (40ste dag)

19.00 uur:EUCHARISTIEVIERING 
André en Dina v.d.Rakt-v.d.Westen (jgt ma) en Grard v.d. Bogaart, Piet en 
Bertha  v.Tilburg,  Laura  v.d.Bogaart  en  Theo  v.Tiilburg  en overl.ouders 
Vogels-v.Tilburg en de kinderen Jan en Lenie  en Petra Hurkmans-Onder-
steijn (verj)  en Piet en Marietje v.d.Elzen-v.Haandel  en Bert en Doortje v. 
Sleeuwen en Jas Geurden en Dientje Geurden-Klassen (trouwdag) en 1ste 

jgt Corv.Lith en Dina Schalks-v.Zutphen (haar verj) en m.g. Anna Timmers-
v.Dijk, Johan Timmers, dochter Lia en schoonzoon Jan (nms fam.v.Dijk) en   
Harrie en Antonia Spierings-v.d.Wetering (verj vader) en Sjef v. Roosmalen 
(zijn verj)

zondag 16 september met zang van het gemengd koor
09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING  FEEST H. LAMBERTUS



fam.Kerkhof-Bevers en Jo Kerkhof-v.Hoorn en 9e jgt Hans Jansen en Harrie 
Jansen Bertus Steenhuis en 2e jgt Fred Post en Albertus en Cornelia Kling-
Derks en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers 

16.00 uur: “Poolse” mis

wordt zondag 9 september gedoopt:
 Jip, dochter van Wout v.d.Ven en Meggie v.d.Akker, 
Gebedsdienst   zaterdag 8 september  19.00 uur
Het thema van de gebedsdienst van a.s. zaterdag 8 september is: “Jezus volgen is 
geen vrijblijvende keuze”. Welkom!

Theatershow voor senioren in De Pas Heesch
26 september is er in De Pas te Heesch een speciale theatershow voor senioren: 
“Terug naar toen”.  De toegangsprijs is normaal €  11,00. Op vertoon van de KBO-
pas is de toegangsprijs slechts € 7,50. Zaal open om 20.00 uur, aanvang 20.15 uur.

Koren- en vieringoverleg               woensdag 12 september
Woensdag 12 september is er om 20.30 uur koren- en vieringen overleg in de Pa-
rochiezaal

De Zonnebloem        bezoek van een vrijwilliger
• De  Zonnebloem  afdeling  Nistelrode  is  er  voor  mensen  jong  en  oud  die 

hulpbehoevend zijn door ziekte, handicap, gevorderde leeftijd of eenzaamheid. 
Het bezoekwerk is voor de zonnebloemvrijwilligers de belangrijkste taak. Tevens 
worden  door  de  Zonnebloem  activiteiten  georganiseerd  zoals  kerstviering, 
paasviering, uitstapjes in de omgeving, boottochten, theatertournee en vakanties. 

Behoort U tot deze doelgroep of kent u iemand in uw omgeving of familie die 
bezoek van een zonnebloemvrijwilliger/ster op prijs stelt neem dan contact op met 
Mientje van de Graaf, tel:0412-612346.

• Enthousiaste vrijwilligers zijn ook van harte welkom!!!

goede opbrengst collecte Sahelp
De collecte die dit jaar voor de vrijwilligersorganisatie Sahelp in Nistelrode, Heesch en 
Oss is gehouden heeft maar liefst €10.838,00 opgeleverd. In Nistelrode werd € 887,26 
ingezameld. Van dit geld kunnen in het Afrikaanse land Burkina Faso vele honderden 
kinderen onderwijs volgen en kunnen in meerdere dorpen waterpompen geplaatst 
worden. De uiteindelijke besteding kan iedereen volgen via de website www.sahelp.nl   

Bond van Alleengaanden
Voor mensen die geen partner hebben is de mogelijkheid zich aan de sluiten bij de 
Bond van  Alleengaanden. Voor informatie over deze mogelijkheid kunt u contact op-
nemen  met  Ria  v.d.Rakt, Maxend  75,,  tel.  611456  of  A.v.Lankveld,  Delst  22, 
tel.611300.

oud papier         samenwerkende buurtverenigingen/Vogelvreugd
• Donderdag 6 september a.s.  wordt  vanaf  17.00 uur papier  opgehaald door 

Vogelvreugd.  Gevraagd wordt het papier om 17.00 uur buiten te zetten.
• Maandag 10 september a.s. wordt vanaf 18.00 uur door de samenwerkende 

buurtverenigingen in hun wijk (wijk 20) het papier opgehaald.

http://www.sahelp.nl/


Bridgecursus        voor beginners en gevorderden
• Maandagavond  17  september  wordt  er  gestart  met  een  bridgecursus  voor 

beginners.
• Donderdagmiddag 20 september en donderdagavond begint 27 start de cursus: 

“Beter Bridge” . Deze (laatste) cursus wordt éénmaal per 14 dagen gegeven en is 
voor bridgers, die al enige speelervaring hebben.

• De cursussen worden in Nistelrode gegeven door een, door de Nederlandse 
Bond, erkend docente.

• Inlichtingen: mevr. Willy Muytjens, tel. 613417

Basisschool de Beekgraaf gaat door met de kledinginzameling.
Basischool de Beekgraaf houdt binnenkort wederom een kledinginzameling.Bewaar 
svp uw kleding dus nog even en breng deze t.z.t ( waarschijnlijk in oktober ) naar de 
vrachtwagen op de parkeerplaats bij de Hoef. Nader bericht volgt.



In de Heer overleden
 Na een kort ziekbed is op 79-jarige leeftijd Bets van Dijk-van de Meulenreek 

(Kerkveld) overleden. Zij was de weduwe van Jan van Dijk (overleden in 2002) 
en moeder van Geert-Jan. Haar leven stond in het teken van werken en zorgen 
voor haar man en haar zoon. Op de vaste kaartavond op zaterdag was zij altijd 
van de partij.

Moge zij rusten in vrede

gratis drie keer trainen bij volleybalvereniging Tornado
Voor alle jeugdigen van zeven jaar en ouder is het mogelijk om drie keer gratis mee 
te  trainen.  Inloop op dinsdagavond van 18.00 uur  tot  19.30 uur  in  sporthal  ‘de 
Overbeek’. Informatie: 0412-613547,  e-mail: vctornado@hotmail.com 

Afrika-Engakoor  een optreden
Het koor treedt op zondag 9 september van 13.00uur – 15.30 uur op in Gemert. Het 
koor  zingt  op  de  parkeerplaats  naast  de  St.Jankerk  aan  de  Komweg  (bij  het 
politiebureau).De opbrengsten zijn voor pater  Toon van Kessel en de Gemertse 
missionarissen. 

Eijnderic Nistelrode cursussen
• Vind je het leuk om te knutselen, tekenen, kleien of timmeren? We hebben nog 

enkele plaatsen vrij voor deze kindercursussen. Dus schrijf je vlug in…
• Voor volwassenen zijn er nog enkele plaatsen vrij voor de cursussen: schilderen 

(ateliergroep), effectief communiceren, sambadrummen zelf kleding maken en 
sierraden maken.

Voor meer informatie van deze of andere cursussen van de Eijnderic in Nistelrode 
kun je contact opnemen met: Ria van Lanen tel. 0412-611055 of kijk eens op onze 
site www.eijnderic.nl  

KVO kring Uden.     Feestelijke Brabantse avond
Dinsdag 18 september  is er een feestelijke Brabantse avond ter ere van het 60 
jarige jubileum KVO kring Uden. Deze avond is in theater Markant in Uden en wordt 
gepresenteerd door de Tilburgse cabaretière Karin Bruers. Verder werken aan deze 
avond o.a. mee Cor Swanenberg, Annelieke Merx en dansgroep "les-Grisettes".

Receptenwedstrijd van Wereldwinkel Nistelrode-Vorstenbosch
Iedereen heeft weer heerlijk vakantie gevierd. Veel mensen zijn weer eens een kijkje 
gaan  nemen  in  het  buitenland.  Andere  temperaturen,  andere  culturen  en  dat  
betekent  automatisch  ook  andere  gerechten.  Vandaar  dat  we in  september  en 
oktober een receptenwedstrijd houden.
Met de Wereldwinkel foodproducten, o.a. specerijen, rijstsoorten, zoetigheid, snoep, 
koffie en thee, kun je inderdaad de heerlijkste buitenlandse gerechten ook in Neder-
land op tafel zetten.
In de maanden september en oktober kunt u uw heerlijkste (exotische) gerecht op 
papier zetten en in de Wereldwinkels Nistelrode of Vorstenbosch inleveren. Eind 
oktober worden de drie meest originele gerechten beloond met een Wereldwinkel 
foodpakket. Niet alleen deze drie inzenders zijn winnaar. Als u een recept inlevert 
ontvangt u altijd een presentje.
Graag zien wij u in onze Wereldwinkels met uw beste recept. Welkom!

http://www.eijnderic.nl/
mailto:vctornado@hotmail.com


Verloren een bril in rood hoesje
Vermoedelijk is woensdagavond jl in de Heuvelstraat een bril verloren geraakt.
 06 18086656


